
LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA 
 
La condició de família nombrosa s'acredita mitjançant el títol oficial que s'expedeix des del 
Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca. 
 
Requisits per a l'obtenció del títol: 
· Família amb tres o més fills. 
· Família amb dos fills, si un d'ells té la consideració legal de persona minusvàlida o 
incapacitada. 
 
Condicions dels fills: 
· Fadrí o fadrina, i menor de 21 anys, que convisqui i depengui del titular de la família. 
· El límit dels 21 anys s'ampliarà fins als 25 anys, si realitzen estudis oficials. 
 
BENEFICIS: 
 
EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ 
· Exempció i reducció del 50% en taxes de MATRICULES i en EXPEDICIÓ de títols o 
certificats, segons la categoria. 
· Preferència d'accés a centres docents, d'educació especial i col·legis majors. 
· Subsidi d'educació especial per a fills de famílies nombroses amb discapacitat o incapacitació 
per al treball (convocatòria anual del MEC) 
 
EN MATÈRIA D'HABITATGE 
· Preferència en l'adjudicació d'habitatge de promoció pública. 
· Disminució de la quantitat a ingressar en els habitatges de promoció pública, del 15%, 25% o 
40% segons la categoria. 
 
EN MATÈRIA DE TRANSPORT 
· Reducció en transports per ferrocarril i línies de transport interurbanes terrestres, marítimes o 
aèries (de línia regular i classe turística) del 20%, 40% o 50% segons la categoria. 
Els talonaris per a les reduccions de tarifes de viatges els seran lliurats gratuïtament en el 
Departament de Serveis Socials del Consell de Mallorca. 
 
EN MATÈRIA D'ALBERGS I CAMPAMENTS 
· Preferència per accedir als albergs i campaments i altres serveis anàlegs de les corporacions 
locals i d'altres entitats públiques. 
 
EN MATÈRIA DE CENTRES D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT O 
INCAPACITADES PER AL TREBALL 
· Preferència per a l'ingrés en institucions o internats, i centres de recuperació, públics o privats, 
dedicats a la recuperació de discapacitats físics, psíquics i sensorials o incapacitats per al 
treball. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR: 
 
· Original i fotocòpia del llibre de família 
· Fotocòpia dels DNI de les persones sol·licitants 
· Dues fotografies de 4x7,5 cm, que inclouran a tots els membres de la família amb dret als 
beneficis establerts en la normativa vigent. 
 
En aquells casos que concorri alguna de les circumstàncies especials que es detallen a 
continuació, s'acreditarà i s’adjuntarà a la sol·licitud els documents que s'indiquen: 
· En el cas de viduïtat, certificat de defunció del cònjuge, si aquesta no consta en el llibre de 
família. 
· En el cas de divorci o de separació matrimonial legal, fotocòpia de la sentència judicial 
· En el cas de separació matrimonial de fet, qualsevol document públic que ho acrediti. 
· En el cas de fills majors de vint-i-un anys, certificació dels estudis reglamentaris expedida pel 



centre docent on estudiï. 
· En els casos de persones que tinguin la guarda de menors per acolliment familiar o tutoria, 
document que ho acrediti. 
· En cas de concórrer en algun dels membres de la família la condició de minusvàlids o 
incapacitat per al treball, document acreditatiu de la situació expedit per l’òrgan administratiu 
competent. 
· En cas de parelles de fet, s'acreditarà la convivència en comú amb el certificat municipal. 
· En els casos d'estrangers residents a Mallorca, la nacionalitat dels quals estigui reconeguda 
per la normativa vigent o per acords bilaterals entre Espanya i el país d'origen de l'estranger, 
s’haurà d'acreditar la seva residència i el permís administratiu corresponent. 
· En els casos de dependència econòmica, s'hauran d’acreditar els ingressos per renda del 
treball per compte d'altri mitjançant certificació de l'empresa o còpia de la nòmina, els ingressos 
d'una altra naturalesa a través de declaració. 
· En els casos d'especial necessitat de protecció social (néts, jubilats, emigrants de nacionalitat 
no reconeguda, etc.) d'acord amb l'article 2.2. de la Llei 25/1971, s'haurà d'autoritzar 
expressament i acreditar la situació de necessitat. 
 
Lloc on s’ha de presentar: 
La sol·licitud i els documents que s'han d'acompanyar es presentaran al Consell de Mallorca, 
directament o a través de l'Ajuntament de la localitat de residència. 
 
 
Per a més informació concerti una cita amb els serveis socials municipals a través del telèfon: 
971 62 80 00 
 


